Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie
Trutnov, Procházkova 303

Organizační směrnice k přijímání žáků na DM při VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov
1) Obecné zásady
Ubytování v DM není pro žáky nárokové.
Dle §4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o domovech mládeže, o umísťování a ubytování žáků v DM rozhoduje ředitel VOŠZ,
SZŠ a OA a DM. O přijetí do DM rozhodne vždy pro období jednoho školního roku. Přihlášku k přijetí do DM podává
zákonný zástupce žáka nebo žák, pokud je zletilý.
2) Kritéria pro přijímání žáků do DM
Žáci budou do DM umisťováni (v návaznosti na kapacitu DM) dle následujících kritérií v pořadí:
A) kritéria obecně platná:
 dle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, doby potřebné k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení
(možnost dojíždění prostředky HD do 60 minut není důvodem k umístění na DM)
 žáci prvního ročníku
 žáci nezletilí a z dětských domovů
 žáci trvale ubytovaní (po celý týden)
 dodržení termínu podání přihlášky k přijetí na DM
B) další kritéria pro žáky studující ve vyšších ročnících a ubytované v předchozím školním roce:




úspěšné ukončení ročníkového studia (nebude brán zřetel na opravné zkoušky v srpnu)
stupeň ukázněnosti žáka
žáci a studenti přespávající z důvodu praxe

3) Termíny podání přihlášek a zaslání výsledků rozhodnutí o přijetí na DM
Podávání přihlášek ubytovaných žáků:
Uzávěrka přijímání přihlášek nových žáků SZŠ:
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do DM:

nejpozději do konce května kalendářního roku
do konce června kalendářního roku
do konce července kalendářního roku

4) Ukončení ubytování v DM v průběhu školního roku
Během školního roku ukončí ředitel VOŠZ, SZŠ a OA DM žákovi umístěnému v DM, pokud:
 o to požádá písemně zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce,
kdy žádá ukončení pobytu (úhrada ubytování se provádí za celý měsíc, i když žák končí ubytování v průběhu
měsíce),
 zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za

ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova
jiný termín úhrady,





žák přestal být žákem nebo studentem VOŠZ,SZŠ a OA (vč. povolení přerušení studia),
žákovi bylo ukončeno ubytování v DM pro porušování Vnitřního řádu DM,
žák neprospěl při klasifikaci ve 2. pololetí školního roku,

žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která
ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělávání.

Zpracovala: vedoucí vychovatelka DM - Iva Kvasničková
V Trutnově dne: 25. 5. 2020
Tímto pozbývá platnosti organizační směrnice ze dne 29. 3. 2019

Mgr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.
ředitel VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov

